
Okrem zdravotného hľadiska, o ktoré sa prirodzene ľudsky obáva snáď každý z nás, bude 
mať vzniknutá situácia veľký vplyv na finančnú situáciu v republike. Na jednej strane prebiehajú 

Aj na úrovni obce boli prijaté kroky, ktoré majú pomôcť nám všetkým pri ochrane a 
dodržiavaní karanténnych opatrení. Medzi prvými obcami v rámci republiky sme už 12.3. 
rozhodli o zavretí našej základnej školy s materskou školou, takže od 13.3. škola zavrela svoje 
dvere. Na základe pozorovania šírenia nákazy v južnej Európe sme neodkladne začali 
sondovať, kde by sa dali zabezpečiť bavlnené ochranné rúška pre všetkých občanov obce. Už 
v noci zo 14.3. na 15.3. sme prijali ponuku od ľudí, ktorí majú "priame väzby" na Podkonice a 
vedeli nám výrazne pomôcť. Na základe tohto vzťahu a vedomia, že jednám s dôveryhodnými 
ľuďmi, ktorí chcú ozaj pomôcť, som vopred vyplatil 2000 eur za dodávku 800 ks ochranných 
rúšok, a to aj bez vedomia obecného zastupiteľstva. Možno som trochu trpel obavou a naháňal 
plnenie, keď dodávka mierne meškala, ale nakoniec sa podarilo všetky rúška dodať a 
rozdistribuovať všetkým občanom s trvalým pobytom v obci nad 15 rokov a to do konca marca. 
Skôr to nešlo. V čase objednávania to bol výrazne nedostatkový tovar. Veľa šikovných rúk 
Sloveniek a Slovákov si rúška urobilo vo vlastnej réžii a pomohlo aj svojim blížnym. Všetkým, 
ktorí nám pomohli a pomohli aj susedom sa patrí úprimne poďakovať. Neskôr, po konzultácii s 
lekármi sme doobjednali ešte rúška pre deti od 3 rokov a rozniesli ich 2. apríla deťom.  
Opatrenie povinného nosenia rúšok na verejnosti je platné od 25. marca na území celej 
Slovenskej republiky. Ako čerešnička na torte pôsobí dotácia 2000 eur, ktorú našej obci (medzi 
prvými obcami, na základe našej žiadosti) poskytla nadácia TA3 reprezentovaná Mgr. 
Káčerom. Takže aj tu musíme vysloviť úprimnú vďaku a pán Boh zaplať, ale prijať aj záväzok 
našej budúcej podpory tejto nadácie. Peniaze použijeme na ďalšie opatrenia voči šíreniu 
koronavírusu.

na začiatku nového roka 2020, sme si ako 
vždy želali veľa zdravia, pokoja, šťastia a 
úspešný nový rok. Veľa sme plánovali, najmä 
vo firmách ale aj na úradoch, ako efektívne a 
rozumne využiť dostupné zdroje z rozpočtu. 
Ubehlo však len niečo viac ako dva mesiace od 
začiatku roka a naše plány sa začali rúcať, 
pretože už aj na Slovensku sa nás priamo začali dotýkať dôsledky bleskovo sa šíriacej 
pandémie ochorenia COVID-19. Nie nadarmo platí: "Keď človek plánuje, pán Boh sa smeje". 
Ústredný krízový štáb prijíma rôzne obmedzenia, ktoré ako záväzné opatrenia vydáva Úrad 
verejného zdravotníctva SR. 

Milí spoluobčania,
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Apríl 2020

sociálne opatrenia pre nepracujúcich ľudí a drahé nákupy tovarov a zariadení, ktoré sú nutne 
potrebné na boj s ochorením COVID-19. No na strane druhej veľa živnostníkov, firiem bolo 
prinútených opatreniami zastaviť chod svojich prevádzok. Okrem toho zastavili prevádzku aj 
veľké firmy, ktoré generujú veľké percentá HDP našej republiky. Čo to pre nás znamená je 
jasné: šetrenie na každom úseku, stúpajúci dlh. Aj v našej obci pripravujeme opatrenia. 
Musíme dôkladne zvážiť, ako naložiť s peniazmi, aké služby budeme ďalej zabezpečovať, 
ktoré obmedziť, pretože z prvých analýz RRZ (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) je zrejmé, 
že dopady budú tvrdé.

Milí občania, želám vám požehnané sviatky Veľkej noci 2020, budú určite iné, ale 
nenechajme si ich atmosféru a ich odkaz pokaziť.

Nemôžeme veľmi zúfať, zostáva nám iba dúfať, že situácia akú poznáme z TV správ o 
Taliansku, Španielsku, USA nebude taká krutá aj u nás. Sme niekde na začiatku, napr. 
pandémia "španielskej chrípky" trvala tri roky (1918 -1920). Verme v dobro, bez Božieho 
požehnania, ťažké naše namáhania.

Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE

Vážení občania, v súvislosti s ochranou pred koronavírusom a zamedzením jeho šírenia 
vás spolu so spoločnosťou OZO, a.s žiadame dodržiavať tieto opatrenia v súvislosti s 
nakladaním s komunálnym odpadom: 

2. Občanom a domácnostiam, ktoré sú v karanténe zakazujeme 
separovať odpad, nakoľko tento končí na triediacej linke a môže 
nakaziť pracovníkov linky. Dočasne žiadame, aby tieto domácnosti 
separovaný zber ukladali do plastových vriec a vrecká dali do kuka 
nádoby. 

3. Všetky použité rúška a rukavice z domácnosti nepatria do 
separovaného zberu, ale do komunálneho odpadu. Použité rúška a 
rukavice takisto požadujeme vložiť do plastových sáčkov.

 
KOMUNÁLNY ODPAD - OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU COVID - 19

ELEKTROODPAD

1. Občanov a domácnosti, ktoré sú v karanténe žiadame, aby 
komunálny odpad aj separovaný zber ukladali do plastových vriec. Po 
zabezpečení odpadu, riadne uzatvorené vrece potom vložia do kuka 
nádoby. 

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 16. 4. do 2. 5. 2020 bude v 
našej obci prebiehať zber elektroodpadu. Pracovníci obce budú 
odoberať elektroodpad od občanov vždy v stredu od 18:00 do 19:00 
hod. a v sobotu od 8:00 do 9:30 hod. Žiadame občanov, aby sa chránili 
rúškom a rukavicami. V prípade, že sa pri odbernom miestne vyskytnú 
vo väčšom počte, žiadame aby ste boli disciplinovaní a dodržiavali 
odstupy. Od občanov, ktorí nebudú dodržiavať nariadenia hlavného 
hygienika a nebudú chrániť seba a svoje okolie nebude elektoroodpad 
odobratý pracovníkmi obce.
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OBEC INFORMUJE

OBJEMNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že od 20.4.2020 bude v našej obci prebiehať zber objemného 
odpadu. Kontajnery budú postupne pristavované na obvyklých lokalitách. O umiestňovaní 
kontajnerov vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a služby SMS. Aj pri 
vyhadzovaní odpadu do týchto kontajnerov žiadame občanov, aby sa chránili rúškom a 
rukavicami. V prípade, že sa pri kontajneri vyskytnete vo väčšom počte, žiadame aby ste boli 
disciplinovaní a dodržiavali odstupy.

ZBER PREPÁLENÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Oznamujeme občanom, že od 1.4.2020 bude v našej obci na pravidelnej báze, zber 
prepáleného kuchynského oleja. Nádoba na zber bude umiestnená pri obecnom úrade. Je 
dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov 
potravín. Naplnenú PET fľašu vložíte do určenej zbernej nádoby. Takýto olej bude následne 
použitý do motorových palív. Biopalivová zložka výrazne znižuje obsah emisii skleníkových 
plynov. 

JARNÉ OREZÁVANIE DREVÍN V NAŠICH ZÁHRADÁCH

Počasie už pomaličky ale isto začína priať aj záhradkárom, preto by sme vás chceli 
poprosiť, aby ste konáre z orezaných drevín vyvážali na lokalitu „Za Močilá“, ktorá sa nachádza 
za školou. „Biokontajnery“, ktoré máme v žltých búdkach využívajme na drobný bioodpad (listy, 
tráva a pod.), aby sa ho tam čo najviac zmestilo. Takýmto spôsobom môže kontajner využiť 
viac občanov, a tým pádom je to pre nás všetkých ekologické a ekonomické zároveň. Občania, 
ktorí budú mať problém s vývozom konárov, nech sa neváhajú obrátiť na obecný úrad. Takisto 
dávame do pozornosti aj obecný štiepkovač, ktorý sme získali z projektu Program obnovy 
dediny 2019. Občania si ho môžu vypožičať a tenšie konáre do 8 cm  zoštiepkovať na svojom 
pozemku za asistencie pracovníka obecného úradu alebo sami po zaškolení. Ďakujeme za 
pochopenie.

Rozvoz kompostérov do domácností bude obecný úrad realizovať od 6.4.2020 podľa ulíc. 
Rozvoz bude vopred vyhlásený v obecnom rozhlase. Pri odovzdaní kompostéra podpíše 
občan "Dohodu o kompostovaní" a "Preberací protokol". Znenie týchto dokumentov bude 
uverejnené na web stránke obce. Hlavným kritériom pre rozdeľovanie kompostérov bude 
plocha prislúchajúca k rodinnému domu, v ktorom má trvalé bydlisko občan s trvalým pobytom 
v obci s rodinnou. Druhým kritériom bude účasť na prednáške o kompostovaní. Obec 
disponuje 250 ks 1150 litrových kompostérov, pre menšie pozemky bude potrebné zadovážiť 
ešte cca 100 kompostérov menšej litráže, ktoré chceme zabezpečiť z dotácie Envirofondu 
rozdeľovanej obciam, ktoré dosiahli vyššiu úroveň triedenia komunálneho odpadu ako 30% za 
rok 2019. Zostáva len dúfať, že táto dotácia bude rozdelená v priebehu roka 2020 napriek 
očakávanej ťažkej finančnej situácii spôsobenej ochorením COVID - 19.

DISTRIBÚCIA KOMPOSTÉROV OBČANOM
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OBEC INFORMUJE

 

Kolektív obecného úradu

- distribúcia rúšok - zostalo ešte cca 40 ks rúšok, ak niekomu nebolo dodané zastavte sa na  

  dojednaný následne 

Služby BBSK - nákupy pre seniorov
Nákup potravín seniorom a osamelým ľudom privezie Banskobystrický samosprávny kraj až 
domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod., nadiktujte 
svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny zostaňte doma a 
nedajte šancu koronavírusu. Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.

- dezinfekcia verejných priestranstiev (priestor pred OÚ, Jednotou, zástavky, zberné nádoby) 

- zabezpečenie odvozu do nemocnice resp. lekárovi - oznámiť záujme

 

  OÚ alebo zavolajte, doručíme 

POVINNOSŤ pre všetkých občanov SR :
V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.3.2020 sa všetkým osobám  
zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na 

verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Dezinfekcia ochranných rúšok distribuovaných občanom - pranie max. 95°C, žehlenie 
do 200°C, prípadne je možné rúško krátkodobo vyvariť.

NOSIŤ OCHRANNÉ RÚŠKA NIE JE HANBA !!!!

Pre všetkých občanov:

Rešpektujme to, chránime sami seba a svojich blízkych !

- zabezpečenie nákupov základných tovarov a liekov - oznámiť záujem, postup bude  

OZNAMY V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19

Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

Vážení občania, všetci sme sa spoločne ocitli v tejto nemilej situácií súvisiacej s vírusovým 
ochorením COVID-19. Mnohí z nás ostali doma so svojimi ratolesťami. Keďže aj obecný úrad v 
našej obci funguje v krízovom režime, chceli by sme touto cestou poprosiť občanov, aby naozaj 
zvážili svoju návštevu obecného úradu resp. nevyhnutnosť správneho úkonu (iného), ktorý 
chcete realizovať na obecnom úrade. Určite neodmietneme nikoho ak to bude potrené a 
nevyhnutné. Upozorňujeme však, že lehoty sa z dôvodu obmedzenej činnosti úradov 
predlžujú. Napriek uvedenému sme vám k dispozícii na telefónnej linke 048/4187838 alebo 
0905 865 594 a elektronicky prostredníctvom e-mailov podkonice@podkonice.sk, 
starosta@podkonice.sk (sú uvedené na webovej stránke obce). Veľmi radi vám odpovieme na 
všetky otázky, ale naozaj Vás prosíme, skúsme nevyužívať tento čas núteného voľna na to čo 
sme zameškali v bežných dňoch. 

SLUŽBY OBECNÉHO ÚRADU V OBDOBÍ PLATNOSTI OBMEDZENÍ 

Služby pre občanov najmä starších - dôchodcov, chorých, ZŤP a ľudí v karanténne:
- dovoz a rozvoz obedov - možnosť sa prihlásiť

Apríl 2020
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ŠKOLA

Mesiac marec je známy nielen príchodom jari ale taktiež aj tým, že je to mesiac kníh. Naša 
základná škola s materskou školou začala tento mesiac častejším čítaním, nielen na 
vyučovacích hodinách, ale aj v školskom klube. Jedným z pekných momentov počas tohto 
mesiaca bola aj vychádzka s naším pánom starostom počas školského klubu, pri príležitosti 
75. výročia od tragédie, ktorá sa stala „Pod dolinkami“, kde nemeckí fašisti zabili šiestich 
občanov Podkoníc. 

Kolektív učiteliek ZŠ s MŠ Podkonice

Naša škola funguje od 16. marca prostredníctvom elektronickej komunikácie, kedy pani 
učiteľky zasielajú rôzne úlohy a cvičenia elektronicky. Postupne sme spoločne nabehli na tento 
nezvyčajný systém. Dokonca sme sa dokázali zapojiť aj na diaľku do „Ponožkovej výzvy“, ktorá 
sa koná na podporu ľudí s Downovým syndrómom. Chceme poďakovať rodičom za ich ochotu 
a spoluprácu pri domácom vzdelávaní. Sme veľmi radi, keď nás potešíte rôznymi fotografiami, 
ktoré ukazujú to, ako fungujete doma. Veríme, že sa uvidíme čo najskôr a hlavne zdraví. 

Bohužiaľ v polovici mesiaca došlo k zmenám, ktorým sme sa museli prispôsobiť. Základná 
škola s materskou školou Podkonice zavrela svoje brány z dôvodu vydania stanoviska 
Ústredného krízového štábu SR pre opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19. 

MAREC V ŠKOLE

Apríl 2020
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VAŠE PRÍSPEVKY

Mám náruč plnú kvetov,

a nemôžme sa spolu stretať.

Lásku za lásku!

epidémia koronavírusu, ktorý kvári celý svet, zmenila život nám všetkým. Ja som si asi 
medzi prvými v našej obci zažila dvojtýždňovú karanténu, pretože som mala, ako sa tomu teraz 
moderne hovorí, cestovateľskú anamnézu. Karanténu som zvládla hlavne za pomoci mojich 
susediek, kamarátok, rodiny. Ich opatera o mňa pokračuje, nakoľko som vraj v ohrozenej 
skupine. 

ale ako Ti ich mám odovzdať,

Cez WhatsAp sa môžeme porozprávať,

ale predsa v ňom stále niečo niet.

Ešteže máme virtuálny svet,

keď chránime sa pred chorobou,

a tak si Ťa pozdravím.

a ja viem, čo už spravím,

Milí spoluobčania,

pošlem Ti kvietky cez internet,

úžasný je ten virtuálny svet,
cez kameru môžeme sa na seba aj dívať,

Je úžasný pocit, keď si ráno pred dverami nájdete čerstvý chlieb, v schránke rúško alebo 
vám zazvoní telefón s otázkou: „Nepotrebuješ, niečo?“ Takto vonia človečina. Vám všetkým čo 
takouto človečinou voniate, by som chcela za seba a určite aj za ostatných podkonických 
seniorov vysloviť veľké ďakujeme!

Apríl 2020

Túžim žiť náš normálny svet,
stretnúť sa s Tebou tvárou v tvár,
ruku si podať, aj bozk na líce,
a kvietky Ti do rúk odovzdať.

a my sa budeme môcť opäť stretať,
Verím, že na chorobu sa nájde liek,

zdraví a múdrejší o poznanie tiež,      

Anna Pasiarová

na čom nám v živote má záležať.
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VAŠE PRÍSPEVKY

Od nás sa vyžaduje pokorné dodržiavanie základných pokynov, ktoré určila vláda. 
Disciplína, prísna hygiena (umývanie rúk), nosenie rúšok na verejnosti, dezinfekcia, 
obmedzenie stretnutí viacerých osôb, dodržiavanie 2 m vzdialeností, dodržiavanie 
určeného času na nákup.

 

 

 

Snažme sa prosím urobiť ešte viac alebo lepšie ako je prikázané. Buďme k sebe 
ohľaduplní, pozorní, láskaví. Naučme sa používať rúška v každej situácii. Tým, že ja mám 
rúško chránim sa pred vírusom, potom chránim svojich najbližších a svoju rodinu, svoju dedinu, 
svoju vlasť. Pandémia je reťazová akcia do plusu aj do mínusu. Ak sa jedno ohnivko naruší, 
reťaz sa pretrhne. Snažme sa všetky nariadenia prísne dodržiavať, aby sa tento rafinovaný 
vírus k nám nedostal. Tým, že my budeme disciplinovaní ušetríme svoje okolie a hlavne našich 
obetavých lekárov a zdravotníkov, ktorí majú v tejto nezávideniahodnej situácii plné ruky 
úmornej, riskantnej a rizikovej práce. Buďme tolerantní a ohľaduplní ku našim politikom, 
policajtom, záchranárom, predavačkám, poštárom, zásobovačom, ku všetkým, ktorí sa 
dennodenne starajú o náš bežný život a komfort. 

Milí spoluobčania,

vôbec som nemala v úmysle písať takéto veci, ale človek mieni a Pán Boh mení. Dnešná 
situácia mi pripomína 2. svetovú vojnu. Zákaz vychádzať, zákaz stretávať sa, rozprávať, 
robíme si zásoby na horšie časy, šijeme rúška. Ocitli sme sa v 3. tisícročí, zákerne a skryto číha 
na nás neviditeľný nepriateľ, ktorý už ohrozuje celý svet. Koronavírus - COVID-19. Od 
novembra 2019, kedy sa objavil v Číne, sme už o ňom veľa počuli. Bezmocná je veda, 
bezmocná je medicína. Riešenie je len v Božích rukách a nám zostáva VIERA - NÁDEJ - 
LÁSKA. 

Majme k nim úctu a rešpekt. Ďakujme im na každom kroku a modlime sa za nich!  

VEĽMI ĎAKUJEME: pánovi starostovi za perfektné rúška, máloktorá dedina ich tak 
promptne zaobstarala a doručila; pánovi farárovi Pečarkovi a farskej rade za prepotrebný a 
účinný Farský informátor, za nedeľnú svätú omšu; Ivetke, Marianke a Danke za dennodennú 
obsluhu a trpezlivosť v COOP Jednote; všetkým, ktorí sa disciplinovane správajú.

Prevarte 1 liter vody a nechajte vychladnúť. 
Zatiaľ si očistite a prelisujte 8 strúčikov 
cesnaku a vytlačte šťavu zo 4 citrónov. Všetko 
spolu zamiešajte do vychladnutej vody a nalejte 
do tmavej sklenenej fľaše. V kľude ju nechajte 
lúhovať 1 týždeň. Potom preceďte do čistej fľaše 
a každé ráno a večer si vypite „za jedon 
šťamperlík“. MUŽI! Nepomýľte si so slivovicou! 
Po tomto kalíšku nebudete voňať, ale to je fuk. 
Ste doma a cesnak znižuje „zlý cholesterol“, 
prospieva srdcu, znižuje krvný tlak a pôsobí proti 
usadzovaniu tuku v tepnách, podporuje imunitu. 

 

Kalíšťok zdravia
 

 

 

Mária Čemanová

Na odľahčenie tejto nepredvídatľnej situácie ponúkam babský recept s troštičkou optimizmu.

Apríl 2020
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

55 rokov
Jaroslav Šajgalík (č.d. 175)

Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci. Zalovte vo 
svojich škatuliach a posielajte na mail jankasipka@pobox.sk, spravodaj@podkonice.sk 
alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým 
pomôžem.

Janka Šípka Šípková

HISTORICKÉ OKIENKO

Mária Čemanová (č.d. 120)

Mária Očenášová (č.d. 162)

70 rokov

80 rokov
Anna Patrášová (č.d. 86)

Opustili nás

Anna Bobáková (č.d. 300) - 83 rokov

65 rokov
Anna Peťková (č.d. 344)

Anton Chabreček (č.d. 243)

75 rokov
Blanka Očenášová (č.d. 144)

Milan Patráš (č.d. 98)

Apríl 2020

Výstavba obecného úradu



OBRADY VEĽKEJ NOCI Z NÁŠHO KOSTOLA SV. MARTINA

V nedeľu 5. apríla spustila Farnosť Podkonice vyielanie sv. omší na internete prostred-
níctvom svojho YouTube kanála. Nájdete ho po načítaní QR kódu do vášho mobilu alebo 
vyhľadajte prostredníctvom YouTube aplikácií výraz "Farnosť Podkonice". Už počas 
najbližších dní môžete sledovať vysielanie obradov Veľkej noci z nášho kostola sv. Martina. 
Harmonogram priamych prenosov je stanovený nasledovne:

VEĽKÝ TÝŽDEŇ NA OBRAZOVKÁCH TV LUX

Pre tých, ktorí nemajú internetové pripojenie ponúkame prehľad vysielania v TV LUX.

Zelený štvrtok - 9.4.    9:30 - omša svätenia olejov (Bratislava)
   18:00 - omša na pamiatku Pánovej večere (Vatikán)
   20:00 - svätá hodinka (Getsemanská záhrada, Svätá zem)

   21:00 - Veľkonočná vigília (Vatikán)

Veľký piatok - 10.4. 15:00 - obrady utrpenia a smrti Pána (Bratislava)

   21:00 - Krížová cesta (Vatikán)

Biela sobota - 11.4. 19:30 - Veľkonočná vigília (Bratislava)

   18:30 - svätá omša (kaplnka TV Lux)

   18:00 - obrady utrpenia a smrti Pána (Vatikán)

   12:00 - Urbi et orbi (Vatikán)

Veľkonočná nedeľa - 12.4.   9:30 - slávnostná svätá omša (Bartislava)
   11:00 - slávnostná svätá omša (Vatikán)
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15:00 - obrady Veľkého piatku
20:00 - krížová cesta

9:00 - slávnostná svätá omša

19:30 - Veľkonočná vigília

Veľkonočný pondelok - 13.4.

Veľkonočná nedeľa - 12.4.

17:00 - svätá omša

9:00 - svätá omša

FARSKÉ OKIENKO

Zelený štvrtok - 9.4.

Veľký piatok - 10.4.

Biela sobota - 11.4.


